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en smakrik jul
Julen står för dörren och det är hög tid för ost. Vad kan vara en 
bättre julgåva än ett paket med ost som räcker till långt efter jul? 
Wernersson Ost har funnits sedan 1930 och vi gillar traditioner. 
Något som förgyller julen är den klassiska julosten. Därför har vi 
nu tagit fram olika julklappar med noggrant utvalda ostar som vi 
vet uppskattas av våra kunder.

wernersson ost
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Wernerssons Whiskykubbe
En klassiker på julbordet! En mörkröd vaxad cylinderformad speciellt utvald 

Svensk lantost som har lagrats i minst 10 månader. Whiskykubben är förädlad 

med äkta Skotsk whisky. Smaken är rund och aromatisk med tydligt inslag av 

whisky. Osten är även svagt nötig med lagom syrlighet och sälta. 

Wernerssons Whiskykubbe 1 kg 

Artnr: 21956

Packas i presentkartong tillsammans med träull.

Wernerssons Whiskykubbe 2 kg 

Artnr: 20159

Packas i presentkartong tillsammans med träull.
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Wernerssons Brännvinskubbe 
En klassiker på julbordet! En svartvaxad cylinderformad speciellt utvald 

Svensk lantost som har lagrats i minst 10 månader. Brännvinskubben är 

förädlad med finaste akvavit. Smaken är rund och aromatisk med tydligt 

inslag av akvavit. Osten är även svagt nötig med lagom syrlighet och sälta.

Wernerssons Brännvinskubbe 1 kg 

Artnr: 21959

Packas i presentkartong tillsammans med träull.

Wernerssons Brännvinskubbe 2 kg 

Artnr: 20160

Packas i presentkartong tillsammans med träull.
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Wernerssons JULGOURMET
En klassiker på julbordet! En rödvaxad cylinderformad speciellt utvald Svensk lantost som har 
lagrats i minst 10 månader. Smaken är gräddig, svagt nötig med både syrlighet och sälta.

Wernerssons Julgourmet 1 kg 

Artnr: 25619

Packas i presentkartong tillsammans med träull.

Wernerssons Julgourmet 2 kg 

Artnr: 24937

Packas i presentkartong tillsammans med träull. 
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Wernerssons – till julbordet
Här presenterar vi tre ostar som är ett måste på alla julbord.  
Wernerssons Röd Gourmet – en vackert rödvaxad lagrad hårdost med rund, fyllig och något 
nötig smak.  
Brie Kolibrie – fransk vitmögelost med stor karaktär. Smaken är mild, krämig och frisk.  
Bavaria blu Rich & Creamy – en blå- och vitmögelost med rik krämighet och aromatisk smak. 

Wernerssons – Till Julbordet

Artnr 25620 

Wernerssons Röd Gourmet 700g

Kolibrie Brie 250g

Bavaria blu Rich & Creamy 350g

Packas i presentkartong tillsammans med träull.
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WERNERSSONS EXKLUSIVA JULKARTONG
Innehållet i denna kartong hör till det bästa som går att erbjuda från den underbara 

ostvärlden. Parmigiano Reggiano – äkta italiensk Parmesanost från trakterna omkring 

Parma i norra Italien. Roquefort – kraftfull blåmögelost av fårmjölk som mognat i grottorna 

i Roquefort-sur-Soulzon i Frankrike. Comté – hårdost från de franska Jura-bergen. Bland 

det bästa som går att servera på en ostbricka. Manchego – hårdost tillverkad av fårmjölk 

från den spanska regionen La Mancha. Camembert – en av de mest klassiska vitmögelostarna. 

Som ett smakfullt tillbehör till ostarna medföljer en kryddig italiensk fikonsalsa. 

Wernerssons Exklusiva Julkartong 

Artnr: 20150 

Michelangelo Parmigiano Reggiano 200g 

Cantorel Roquefort 100g 

Juraflore Comté 200g 

Garcia Baquero Manchego 150g 

Camembert Royal 250g 

Packas i presentkartong tillsammans med träull.
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En innehållsrik och god kombination av härligt smakrika ostar från Wernersson Ost. 

I denna presentkartong har vi valt ut fem ostar som man inte får glömma på sitt julbord. 

Gräddost – med en mild, len och något syrlig smak. En klassiker! Brie Kolibrie – fransk 

vitmögelost med stor karaktär. Smaken är mild, krämig och frisk. Blu Alp – mild och 

gräddig blåmögelost med lite större mögelsporer. Passar utmärkt till pepparkakorna. 

Danablu Grädd – har tillverkats sedan början av 1900-talet med Roquefort som förebild. 

Smaken är gräddig, krämig och pikant med stor sälta. Wernerssons lagrade Julost – 

ett litet guldkorn som är underbar på vörtbröd och tillsammans med julskinka.
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WERNERSSONS KLASSISKA JULKARTONG
En innehållsrik och god kombination av härligt smakrika ostar från Wernersson Ost.
I denna presentkartong har vi valt ut fem ostar som man inte får glömma på sitt julbord.
Gräddost – med en mild, len och något syrlig smak. En klassiker! Brie Kolibrie – fransk
vitmögelost med stor karaktär. Smaken är mild, krämig och frisk. Bavaria blu Rich & Creamy - 
den utsökta och balanserade smaken från denna ost kommer från kombinationen av mild vitmögel 
på utsidan tillsammans med karaktäristisk blåmögel på insidan. Passar utmärkt till pepparkakorna.
Danablu Grädd – har tillverkats sedan början av 1900-talet med Roquefort som förebild.
Smaken är gräddig, krämig och pikant med stor sälta. Wernerssons lagrade Julost –
ett litet guldkorn som är underbar på vörtbröd och tillsammans med julskinka.

Wernerssons Klassiska Julkartong

Artnr: 23509

Wernerssons Gräddost 400g

Kolibrie Brie 125g

Bavaria blu Rich & Creamy 175g

St Clemens Danablu Grädd 100g

Wernerssons lagrade Julost 400g

Packas i presentkartong tillsammans med träull.
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Ilchester
De bästa ostarna från England. Våra storsäljare till Jul! Ilchester Whiskycheddar – genuin 

Somerset Cheddar blandad med smakrik Whisky. En utmärkt kombination som passar 

perfekt i juletid. Ilchester Portvinscheddar – klassisk Somerset cheddar i kombination 

med portvin. Sötman i vinet förstärker den tydliga cheddarsmaken. Ilchester Somerset 

Gold – är en premium Cheddar med mängder av smak. Kruset innehåller engelsmännens 

stolthet, den mäktiga blåmögelosten Stilton, även kallad ”King of Cheeses”. Smaken är rik, 

fyllig med en pikant eftersmak.

Ilchester Julkartong 

Artnr: 22104

Ilchester Whiskycheddar 400g

Ilchester Portvinscheddar 400g

Ilchester Somerset Gold 250g

Ilchester Stiltonkrus 100g

Packas i presentkartong 

tillsammans med träull.

Ilchester Whiskycheddar 900g 

Artnr: 22652

Packas i presentkartong 

tillsammans med träull.
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Köpinformation för kylda Livsmedel 
Order/Beställning
Beställ personalens julgåva i god tid! Så snart vi erhållit din order 

produktions- och leveransplanerar vi din beställning. En order i sista 

minuten är alltid en osäker beställning. Orderbekräftelse skickas med 

e-post till beställaren inom en vecka. Kontrollera alltid att leveransdagen 

stämmer med dina önskemål.

Leveranser
Vi levererar din julorder med kyltransport.  Ansvarig för transporten är Bring-

Frigoscandia AB. Osten levereras i kyla och ska förvaras kallt efter ankomst. 

Förvara osten vid högst +8°C. Att förvara osten vid lägre temperatur än +8°C 

förlänger hållbarheten. Osten ska dock inte förvaras i temperaturer under 0°C. 

Beställ leverans så nära utdelningsdagen som möjligt, ge dock transportföretaget 

minst en dags marginal för oförutsedda händelser. Uppge alltid gatuadress, 

telefonnummer, gärna både fast telefon + mobiltelefon. 

OBS! Vissa mindre orter i Sverige ingår ej i Frigoscandias körschema eller 

trafikeras inte varje dag. Leverans sker till slutkundens leveransadress. 

Till andra lokaler, flera trappor upp etc. leverans mot tillägg som görs upp vid 

orderläggning.

Leveranstider / Fraktkostnad kylvaror
Varuleveranser sker måndag-fredag mellan kl. 08.00 – 17.00. 

Fraktkostnaden kan variera beroende på leveransort.

Utskick till privata adresser
Vi levererar ej direkt till privatpersoner.

Matgåvor till utlandet
Begär offert på fraktkostnad till Danmark och Finland. 

Till Norge sker inga leveranser då Norge ej är med i EU.

Reklamationer
Vid reklamation kontaktas kvalitetsansvarig hos Wernersson Ost som 

hanterar ditt ärende. Endast undermålig artikel ersätts. Vid godkänd 

reklamation erhålles kreditering eller ny leverans. Wernersson Ost har 

rätt att hämta hem eller begära foto på reklamerad vara. Wernersson Ost 

ansvarar inte för leverans som inte kommer fram eller blir försenade 

pga felaktig adress. Vi kan i efterhand debitera för de extra fraktkostnader 

som vi eventuell erhåller från fraktbolaget. 

Hantera din ostgåva varsamt och var noggrann med att den förvaras kallt tills 

att du ska njuta av den.
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